ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SOMAGLIA (LO)
ISTITUZIONE SCOLASTICA
INSTITUIÇÃO ESCOLAR
____________________________________

RICHIESTA DIETA PERSONALIZZATA
PEDIDO DE DIETA PERSONALIZADA
Il sottoscritto___________________________________________________________________________
O abaixo- assinado

genitore dell’alunno/a_____________________________________________________________________
pais do /a aluno /a

nato/a_________________________________ il_______________________________________________
nascido /a no

em

frequentante nell’anno scolastico _______/_______ la classe_____________________________________
freqüentando o ano letivo de

na classe

della Scuola Secondaria I°/ Primaria / Infanzia _________________________________________________
da Escola Secundária l° / Primária /Infância

nel plesso di ____________________________________________________________________________
na localidade de

del Comune di___________________________________________________________________________
do Município.

CHIEDE PER IL PROPRIO FIGLIO/A UNA DIETA PERSONALIZZATA PER IL SEGUENTE MOTIVO:
PEDE PARA SEU FILHO/A UMA DIETA PERSONALIZADA PELO SEGUINTE MOTIVO:
□
DIETA LEGGERA “IN BIANCO” per brevi periodi di indisposizione (senza certificato medico): è una
dieta leggera quasi priva di grassi composta di alimenti facilmente digeribili e si può richiedere per non più di
cinque giorni consecutivi trascorsi i quali è necessaria la ricetta medica.
Indicare numero di giorni per cui si richiede la dieta in bianco __________ e specificare il motivo
DIETA LEVE “EM BRANCO” por um breve período de indisposição (sem atestado médico): é uma
dieta leve quase sem gordura, composta de alimentos de fácil digestão e se pode pedir por um máximo de cinco dias
consecutivos, após o qual é necessário uma receita médica.
Indicar o número de dias em que é necessário a dieta em branco________________ e especificar o motivo.
______________________________________________________________________________________

□ DIETA “SPECIALE” (con certificato medico): prevista esclusivamente per utenti che necessitano di
un’alimentazione mirata a curare specifiche patologie (allergie alimentari, diabete, …).
DIETA “ ESPECIAL” (com atestado médico): prevista exclusivamente para os usuários que necessitam de uma
alimentação direcionada para o tratamento de doenças específicas (alergias alimentares, diabetes,...).

□ DIETA PER MOTIVI ETICO-RELIGIOSI con l’esclusione dei seguenti alimenti:
DIETA POR MOTIVO ÉTICO-RELIGIOSO com exclusão dos seguintes alimentos:

□ maiale (carne de porco)
□ bovino (bovina)
□ carne in genere
(carnes em geral )

□ pesce (peixe)
□ uova (ovos)
□ latticini (laticínios)
Data____________
Data

Firma del genitore (o del tutore)
Assinatura dos pais (ou do tutor)
__________________________________

